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Lista deprinderilor  practice la disciplina "Chirurgie generală" 

pentru studenţii anului III facultatea Medicină Nr.1, specialitatea Sănătate publică, 

anul de studii universitar 2018-2019, sesiunea de vară 

 
1. Aplicaţi un pansament triunghiular pe cap.  

2. Aplicaţi un pansament triunghiular pe umăr.  

3. Aplicaţi un pansament triunghiular pe piept.  

4. Aplicaţi un pansament triunghiular pe mîină.  

5. Aplicaţi bandajul "capelină".  

6. Aplicali bandajul "căciuliţa lui Hippocrate".  

7. Aplicaţi un pansament în praştie pe bărbie.  

8. Aplicaţi un pansament în praştie pe frunte.  

9. Aplicaţi un pansament cravată pe articulaţia cotului.  

10. Aplicaţi un pansament cravată în regiunea axilară.  

11. Aplicaţi un pansament rulant pe articulaţia radiocarpală.  

12. Aplicaţi un pansament rulant pe un deget.  

13. Aplicaţi un pansament convergent pe articulaţia cotului.  

14. Aplicaţi un pansament divergent pe articulaţia cotului.  

15. Aplicaţi garoul hemostatic pe extremitatea superioară/inferioară. 

16. Efectuaţi pansamentul unei plăgi aseptice. 

17. Efectuaţi pansamentul unei plăgi purulente. 

18. Demonstraţi prelucrarea mînilor chirurgului.  

19. Demonstraţi îmbrăcarea halatului şi a mînuşilor sterile.  

20. Demonstraţi prelucrarea şi delimitarea cîmpului operator.  

21. Selectaţi instrumente pentru secţionarea ţesuturilor.  

22. Selectaţi instrumentele chirurgicale pentru hemostază.  
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23. Selectaţi instrumentele chirurgicale pentru prinderea şi prezentarea ţesuturilor.  

24. Selectaţi instrumentele chirurgicale pentru depărtarea ţesuturilor. 

25. Selectaţi instrumentele chirurgicale pentru sutura ţesuturilor.  

26. Selectaţi instrumentele laparoscopice.  

27. Demonstraţi manevrarea corectă a bisturiului, pencetei, pensei chirurgicale. 

28. Selectaţi fire chirurgicale biologice, sintetice resorbabile şi neresorbabile.  

29. Efectuaţi palparea glandei tiroide. 

30. Efectuaţi examenul clinic al toracelui. 

31. Palpaţi glanda mamară prin manevrele Velpeau şi Tillaux. 

32. Descrieţi tehnica toracocentezei.  

33. Efectuaţi examenul clinic al abdomenului. 

34. Descrieţi tehnica laparocentezei.  

35. Descrieţi tehnica instalării sondei nazogastrice.  

36. Descrieţi tehnica instalării şi extragerii sondei Blakemore. 

37. Descrieţi tehnica tuşeului rectal.  

38. Descrieţi procedeul cateterizării vezicii urinare. 

39. Determinaţi pulsaţia arterelor membrelor superioare. 

40. Determinaţi pulsaţia arterelor membrelor inferioare. 

 

 

 

 

Şeful  catedrei Chirurgie Nr.5 
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